
:1מסעאיוב,

בעיית הגמול במקרא ובספר איוב

סיפור המסע

שם המסע:  השאלה – בעיית הגמול במקרא ובספר איוב

שלושמביןהראשוןהואהמסעיח"ל).5(מוגברתבתנ"ךלבגרותהניגשיםי"בתלמידייעד:קהל
המסעות המקיפים את יחידת הגבר השלישית (והאחרונה).

החומר הנלמד במסע זה:

שמות ל"ד – י"ג מידות הרחמים;.1

דברים י"א – "והיה אם שמוע";.2

תהילים ע"ג, א-טז;.3

איוב א'–ב'..4

הרעיון הגדול: מותר וראוי לנסות ולהבין כיצד מנהיג ה' את עולמו

שיעורים4המסע:אורך

תחנות עיקריות:

)1(שיעורהמזמור)שלהראשון(חציוע"גתהיליםלימוד+הגמולשאלתהצגתפתיחה:●

)1(שיעורי"אדבריםל"ד,שמותעצמית:בלמידהחקרמטלת●

)1(שיעורא'–ב'איובעצמית:למידה●

איובשלסיפורועצמאי):באופןדומהשיעוריעבירשהמורהאוהמוקלטבשיעור(צפייהשיעור●
)1(שיעור

)1(שיעורבסיפורהנוגעיםמכתביםכתיבת–יישום●

האםלבחוריכולהמורהאחד.פרונטלישיעוריכלולהמסעמקוונת.אישית–למידההלמידהאקלים
להנחות את תלמידיו לצפות בשיעור המוקלט שמופיע בתחנה עצמה, או להעביר אותו בעצמו.

ערכים – מתן מקום לשאלות באמונה; היכרות עם דמותו של אלי ויזל.



מכתבים,כתיבתקצרים,ספרותייםטקסטיםקריאתבסרטונים,צפייהחקר,משימת–למידהדרכי
התבוננות עצמית רפלקטיבית.

מיומנויות –

כתיבת מכתב•

קריאה ספרותית בסיפורי מקרא•

יוצר המסע – הרב אבינועם ביר, רכז התנ"ך בישיבה התיכונית בלבב שלם שבירוחם

להסתקרן
האזינו לשיר הבא:

https://www.youtube.com/watch?v=mwjAsOnoYiA

שיר זה, שנכתב בהשראת ההגדה של פסח, מתאר את גורלם של ארבעה אחים.

מה עלה בגורלם של שלושת האחים הראשונים (החכם, התם והרשע)?●

האם גורל זה נראה לכם הגיוני וצפוי, לאור האופי שלהם?●

האם גם במציאות שסביבכם אתם רואים היגיון מעין זה?●

ושאלה למחשבה:

מה עמדתה של המשוררת ביחס לאי הידיעה לשאול?●

ועל אילו נושאים לדעתכם אסור, לדעתה של המשוררת, לשאול יותר מדי?●

https://www.youtube.com/watch?v=mwjAsOnoYiA


פתיחה: מדוע דרך רשעים צלחה?
יחידותשלושמבין(והאחרונה)השלישיתליחידהתוקדשעתהאנועומדיםשבפתחההמסעותשורת

שאלתהואהיחידהשלנושאהיחידות.חמשברמתבתנ"ךלבגרותהניגשיםלתלמידיםשנועדוההגבר
הגמול במקרא.

גמול הוא התמורה שהאדם מקבל עבור מעשיו.

שירותעבורלאדםשניתןטובלמשהוכללבדרךמתכווניםאנושכר,עלמדבריםכשאנוהיומיום,בשפת
טובמעשהעבורלושניתןפרסאועבודה,ביצועעבורלוהניתנתמשכורתזואםביןעשה,שהוא

עלייענששהואלכךמתכווניםאנוכגמולו","יקבלשמישהואומריםאנוכאשראבלבהתנדבות.שנעשה
מעשה רע שהוא עשה.

טובדבריהיהלוהניתןהגמולכשורהפעלהאדםכאשרהמעשה.לאופיבהתאמהעומדכן,אםהגמול,
(שכר), וכאשר הוא פעל שלא כשורה גמולו יהיה רע (עונש).

כלהאנושית.החברהבבסיסעומדתלוהצפויהגורללביןהאדםשלמעשיוביןקשרשישנוההנחה
החופשהוא(שלרובבתלםלהולכיםוגמולופשעים,עבירותעלעונשיםקובעותבעולםהחוקיםמערכות
כראויהנוהגהאדם–כךפועלותהמוסרמערכותכלהחוק).שלהמגוננתחסותותחתבשלווהלחיות
ביחסהואוכןממנה.וינודהיוקעהמוסרגבולותאתהפורץהאדםואילוהחברהלהערכתיזכה

החברה)ובהערכתטובהבמילה(בציונים,שכרמקבליםהטוביםהתלמידיםשבהןהחינוך,למערכות
ואילו התלמידים פורקי העול והסוררים מקבלים עונשים.

א-לוהיםשבובאופןגםישרורלגורלוהאדםמעשישביןשהקשרהיאהבסיסיתהאנושיתהציפייה
גםרביםבמקומותמבוטאתזוהנחהואכן,לצדיקים.שכרוישלםהחוטאיםאתיענישהעולם:אתמנהיג

בתנ"ך.



נשלחיםהפושעיםכילראותניתןמתוקנתשבמדינהבעודזו:הנחהעלמאודמרכזיאחדקושיישנואבל
שסביבנובעולםאזי–להצלחהזוכיםאכןשמשקיעיםהתלמידיםכירואיםנורמטיביספרובביתלכלא
שהמצבאפילונראהפעמיםוהרבהסובלים.הרשעיםואילובטובשרוייםשהצדיקיםלעיןניכרתמידלא

הפוך לגמרי: הצדיקים הם שסובלים ואילו הרשעים משגשגים.

כפרילאישגומלה'שלפיהבתורה),מובטחת(שאףההגיוניתההנחהשביןזוסתירהליישבניתןכיצד
מעלליו, לבין המציאות הנראית לעין שלכאורה סותרת הנחה זו?

ובמילים אחרות: למה צדיקים סובלים?

או בלשונו של ירמיהו: "ַמּדּוַע ֶּדֶר� ְרָׁשִעים ָצֵלָחה?".

בשאלה זו עוסקת היחידה שנלמד כעת.

מפת המסע – מאין ולאין?
שזהומפניזאתאיוב.ספרללימודיוקדשהקרובההמסעותשורתבמרכזהעומדתהיחידהשלעיקרה

הספר המקראי היחיד המוקדש כולו לדיון בשאלה זו (וגם בלי קשר – כבר הגיע הזמן שתכירו אותו).

במסע הנוכחי נעבור בכמה תחנות.

שהואכפיאסף,שלתהיותיולימודבאמצעותבפתיחההצגנושאותההגמולשאלתאתנחדדתחילה
תיעד אותן במזמור ע"ג בתהילים.

להשיבאמוריםשלכאורהבחומש,המופיעיםהעולםאתה'הנהגתלאופןהסבריםשנינפגושמכןלאחר
מידותי"געלהמבוססתהעולםהנהגתעלשומעיםאנול"ד)(פרקשמותבספרכיצדנראהלטענותיו:

פעםלאמדבריםשבתורהה'הנהגתתיאוריכישומעיםאנוי"א)(פרקדבריםבחומשואילורחמיםשל
במישור הלאומי הכללי ולא במישור האישי הפרטי.

בהםקריאהבאמצעות–הראשוניםפרקיושניאתנלמדתחילהאיוב.ספרעםלמפגשנעבורמשם
התשובותהאםנבחןסיכום,וכפעולתמכן,לאחרשלהם.הספרותיהמבנהעלשיעורשמיעתובאמצעות
ספרמתחילתהעולותהשאלותאתמיישבותאכןבתהילים)אובחומש(כמוהמסעבתחילתשפגשנו

איוב.



שאלותיותרעםניוותרל"ספוילר")),התיקניהעברי(=המונחהקלקלןעל(וסליחההמסעבתום
יחדאךאיוב.שלגורלואתלהסבירכדיבחומששראינוההסבריםבכוחשאיןנראהכאשרמתשובות,

הראשוןהשלבוהןחשובמקוםישלהןהתשובותוחיפושהשאלותשאילתלעצםכינראהזאתעם
למציאת התשובה.

גבוהיםוהרריםמשקלכבדותשאלותשלאפלותומערותעמוקיםתהומותביןתתפתלזהבמסעהדרך
ותלולים של תשובות אפשריות להן. אך האם נרתע מכך? וודאי שלא.

אז שנצא לדרך?

לשאול: שאלותיו של אסף (תהילים ע"ג)
קשותשאלותעלמספרהמזמורמחברשבודופן,יוצאסיפורשומעיםאנובתהליםע"גבמזמור
הראשוןחציואתנלמדבמסענוזובתחנהאותו.הביאווהןכמעטשאליוהמקוםועלבושאחזובאמונה

של המזמור, שבו מציג המשורר את אותם הקשיים ואת לבטיו.

מחלוקתישהפרשניםוביןקלות,לאמיליםבושישונאמרנקדיםהמזמורפסוקילקריאתשניגשקודם
הפסוקיםבתוךשתשולבאחתקריאהדרךבונציעשלנובלימודשבו.רביםפסוקיםלהביןישכיצד

עצמם.

בשלבורקממנו.מביניםאתםמהולראותשלו)ההסבר(בליהפסוקאתרקלקרואקודםלכםמומלץ
השני לקרוא את ההסבר ולראות האם הייתם בכיוון.

:הערה חשובה למורה[

התנ"כיםלנוסחנכנסהאשרפעמיים,זהבמזמורהחוזרתהעתקה,טעותישנהמהפרשניםחלקלדעת
אחת.למילהוהפכוהוצמדוסמוכותמיליםשתיהמזמורהעתקתשבמהלךהיאהטעותהמודפסים.

למילההפכותם""למוהמיליםדבפסוקואילו"ישראל",למילההפכואל""לישרהמיליםאבפסוק
מאוד,מסתברתהללוהפרשניםשלטענתםהתקבולתולפיהמזמורשלההקשרלפי"למותם".
מעדיףהואהאםלבחורצריךהמורהזאת,עםאלו.פרשניםבעקבותהלכנושלמטההמזמורובהסבר



אתולערוךהפרשנים),רובבפניהיהשגםזה(שהואהמודפסלנוסחלהיצמדאוזה,באופןללמד
הנאמר למטה בהתאם לבחירתו.

לדוןכדיזוהזדמנותולנצלהנוסחיםשניאתהתלמידיםבפנילהעמידביניים,בדרךלנקוטאפשר
בסוגיית שיבושים קלים בנוסח המקרא.

מומלץזו)בתחנהשננקטהפרשניבקועקרוניתבעייתיותהרואיםלמורים(וגםזובדרךהבוחרלמורה
מסויימיםובשיבושיםהמקראבנוסחהעוסקבפרקהזה",היום"עדבזקאמנוןהרבשלבספרולעיין
.]243–183בעמ'בו,שחלו

וכה מספר לנו אסף:

(א) ִמְזמֹור ְלָאָסף:

ַא� טֹוב ַליָָשר ֵאל / ֱא�ִהים [טוב] ְלָבֵרי ֵלָבב.

[אלוהים טוב לישרים / ולנקיי הלב]

(ב) וֲַאנִי ִּכְמַעט נָָטיּו ַרְגָלי / ְּכַאיִן ֻׁשְּפכּו ֲאֻׁשָרי.

[אני עצמי כמעט שרגלי נטו (מדרך הישר ומאמונה זו) / כמעט שצעדי סטו. (ולמה?)]

(ג) ִּכי ִקּנֵאִתי ַּבהֹוְלִלים / ְׁשלֹום ְרָׁשִעים ֶאְרֶאה.

[מפני שקנאתי בנהנתנים / כשראיתי את השלום שיש לרשעים]

ָתם ּוָבִריא אּוָלם.(ד) ִּכי ֵאין ַחְרֻצּבֹות ְלמֹו /

[כי אין להם ייסורים / הכוח שלהם (=אּוָלם) שלם וחזק]

(ה) ַּבֲעַמל ֱאנֹוׁש ֵאינֵמֹו / וְִעם ָאָדם �א יְנָֻּגעּו.

[הסבל האנושי לא פוקד אותם / הם לא יפגעו כמו יתר בני האדם].

(ו) ָלֵכן ֲענַָקְתמֹו ַגֲאוָה / יֲַעָטף-ִׁשית ָחָמס ָלמֹו.

[בגלל זה (שאין להם צרות) הם עונדים מחרוזת של גאווה / ומתעטפים במעיל גזול]

(ז) יָָצא ֵמֵחֶלב ֵעינֵמֹו / ָעְברּו ַמְׂשִּכּיֹות ֵלָבב.

[עיניהם בולטות מרוב שומן (שפע) / הטוב שיש להם גדול מכל מה שהם חמדו בלבבם].

(ח) יִָמיקּו וִיַדְּברּו ְבָרע / עֶֹׁשק ִמָּמרֹום יְַדֵּברּו.

[ילעגו וידברו רעה / מדברים בגאווה על מעשי העושק (גניבה) שלהם]

(ט) ַׁשּתּו ַבָּׁשַמיִם ִּפיֶהם ּוְלׁשֹונָם ִּתֲהַל� ָּבָאֶרץ.

[מדברים בפיהם (דברים רעים) על השמים (א-לוהים) / ולשונם מדברת על בני האדם שבארץ]

(י) ָלֵכן יָׁשּוב ַעּמֹו ֲה�ם / ּוֵמי ָמֵלא יִָּמצּו ָלמֹו.

[בגלל זה (הצלחת הרשעים) העם הולך אחריהם / ושותה את דבריהם בהשתוקקות]

(יא) וְָאְמרּו: ֵאיָכה יַָדע ֵאל? / וְיֵׁש ֵּדָעה ְבֶעְליֹון?

[ואומר (העם הטועה): איך (נאמין) שאל יודע (משגיח)? שיש לו יכולת הבחנה?]

(יב) ִהּנֵה ֵאֶּלה ְרָׁשִעים / וְַׁשְלוֵי עֹוָלם ִהְׂשּגּו ָחיִל.

[שהרי הרשעים הללו / יש להם שלווה תמידית והמון כוח]

(יג) ַא� ִריק ִזִּכיִתי ְלָבִבי וֶָאְרַחץ ְּבנִָּקיֹון ַּכָּפי.

[לשווא טיהרתי את ליבי / ושמרתי את ידי נקיון (מחטא)]

(יד) וֱָאִהי נָגּוַע ָּכל ַהּיֹום וְתֹוַכְחִּתי ַלְּבָקִרים.

[(שבניגוד לרשעים אני) סובל מצרות כל הימים / וכל בוקר יש לו ייסורים]

(טו) ִאם ָאַמְרִּתי ֲאַסְּפָרה ְכמֹו / ִהּנֵה דֹור ָּבנֶי� ָבָגְדִּתי.

[אם אנהג כמותם / הייתי בוגד בכל החינוך שלי (ומהווה דוגמה רעה לצעירים)]

(טז) וֲָאַחְּׁשָבה ָלַדַעת זֹאת ָעָמל הּוא ְבֵעינָי.

[אז החלטתי להבין עניין זה לעומק / ומדובר בעבודה קשה לדעתי]



ענו על שאלות אלו כדי לוודא שהבנתם את המזמור:

עם איזו הנחת מוצא (או מסקנה) יוצא המשורר (פסוק א)?●

איזה מעשה הוא כמעט ועשה בעקבות הלבטים האמוניים שהיו לו?●

מה גרם לשאלות האמוניות שלו? איך הוא מסביר אותן?●

כיצד נראים הרשעים בסביבתו של אסף? כיצד הם מתנהגים? מה מצבם הכלכלי והחברתי?●

איך האנשים שמסביב לאסף מתייחסים אל האנשים הרשעים? מה גורם ליחס זה?●

מה מנע ממנו להתנהג כמו הרשעים גם כן? מה הוא החליט לעשות בסופו של דבר?●

ומכאן לעולם שלנו...

האם אתם מכירים מהעולם שלנו מקרים דומים? (ברמה האישית או הלאומית)●

אתוהביאושכמעטלאלוהדומותמסיבותוהדתהאמונהאתשעזבואנשיםמכיריםאתםהאם●
אסף לעזוב אותה?

קורותיואתהמתארספר),71(עמ'"הלילה"מספרולקוחהקטעויזל.אלישכתבקטענקראכעת
בשואה. הקטע מתאר אירוע שאירע באושוויץ:

שלושההמפקדים.מגרשמעלמזדקריםגרדומיםשלושהראינוהעבודה,מןבשובנואחדיום
עורבים שחורים, מפקד. מסביבנו אנשי ס.ס. נשקם מכוון אלינו, כמנהג.

אנשיהעיניים.נוגההמלאךהקטן,ה"פיפל"וביניהםכבולותוידיהםלמוותהנידוניםשלושת
שלענייןזהאיןצופים,אלפילעיניקטן,ילדלתלותמנוחה.חסרימתמיד,טרודיםנראוהס.ס.

מה בכך.
אתכוססלמראהשקטחיוור,היההואבילד.ננעצוהכלעיניהדין.גזראתקראהמחנהמפקד

ס.ס.אנשישלושהכתליין.לשמשהפעםסירבהלאגר-קאפואותו.כיסההגרדוםצלציפורניו.
עלהושמוהחנקעניבותכיסאותיהם.עליחדיועלולמוותהנידוניםשלשותמקומו.אתמילאו

צוואריהם בבת אחת.
"יחי החופש!" זעקו שני המבוגרים. הנער שתק



"היכן אלוהים, היכן הוא?" שמעתי קול מאחורי גבי.
שקעהבאופקהמחנה.ברחבימוותדממתסולקו.הכיסאותושלושתאותנתןהמחנהמפקד

השמש.
"הסירו הכובעים!" שאג מפקד המחנה. קולו היה צרוד ואנחנו, אנחנו בכינו.

"חבשו הכובעים!"
אךומכחילה.תופחתנשתרבבה,לשונםלחיות.חדלוהמבוגריםשניהתהלוכה.החלהאחר

שעהמחצילמעלהלפרפר...הנערהמשיךהזעירמשקלומחמתעדיין.נדםלאהשלישיהחבל
לידועברתיכאשרבפניו.להביטנאלצנוואנולעינינו,גוססהמוות,לביןהחייםביןגופונאבק

היה עדיין חי, לשונו עודה מאודמת, עיניו לא כבויות.
מאחורי גבי שמעתי שנית את קולו של האיש: "היכן, אפוא, אלוהים?"

וחשתי בתוכי קול עולה ומשיב: "היכן הוא? הנהו – הוא תלוי כאן, על הגרדום הזה..."

איזו שאלה שומע אלי ויזל מאחורי גבו, בשעה שהם מתבוננים בהוצאה להורג של ילד קטן?●

בהתחשב בתקופה ובמקום שבו שאלה זו נשאלה, איזו משמעות כוללת יותר היא יכולה לקבל?●

איזה תשובה אפשרית לשאלה שומע אלי ויזל מתוך תוכו?●

האם תוכלו להצביע על דמיון בין מחשבותיו של אלי ויזל למחשבותיו של אסף המשורר?●

כעת נקרא קטע נוסף שכתב אלי ויזל:

ְלעֹוָלם לא ֶאְשַּכח את הלילה הזה, הלילה הראשון במחנה,
שהפך את חיי ללילה ארוך ונָעּול על שבעה ַמנְעּוִלים.

ְלעֹוָלם לא ֶאְשַּכח את פניהם הקטנות של הילדים



שגופם היה לַלִּפיד בוער תחת שמים ַמְחִריִשים;
ְלעֹוָלם לא ֶאְשַּכח את דּוִמייַת הלילה שָגְזָלה ממני ָלנֶַצח את הְתשּוָקה לחיות.

ְלעֹוָלם לא ֶאְשַּכח את הרגעים הללו שָרְּצחו את ֱאלֹוַהיי ואת נְִשָמִתי,
את ֲחלֹומֹוַתיי שהיו לִמְדִּבר ְשָמָמה.

ְלעֹוָלם לא ֶאְשַּכח זאת,
לּו גם ֶאְהיֶה נִידֹון לחיים ֲארּוִּכים ְּכחיי אלוהים בעצמו.

ְלעֹוָלם!

למה מדמה אלי ויזל את חייו לאחר אותו "לילה ארוך"?●

השואה,בתקופתחוויותיואתמתארהואשבולספרו,לקרואבחרויזלאלילדעתכםמדוע●
בשם "הלילה"?

מה עשתה דומיית הלילה לאמונתו של אלי ויזל? מה לדעתכם מסמלת הדממה הזו?●

עםמסתדרזהכיצדכן,ואםבאלהים?מאמיןויזלאלילדעתכםהאדםהקטע,סיוםלאור●
הירצחו?

הייתםהאםמרגישים?הייתםמהסיטואציה:באותהנוכחיםהייתםאתםאםלדמיין,נסו●
מזדהים עם אלי ויזל?

זכויותוקידוםהשואהמורשתהנצחתלמעןלפעולחייואתהקדישויזלאליהשואה,לאחרלדעת:ראוי
המפורסםלדוברנחשבהוארבותבארצותכך.עללשלוםנובלפרסקיבלאףהוא1986ובשנתהאדם,

ביותר בנושא זה והוא אחד מהיהודים המשפיעים ביותר בעולם האינטלקטואלי של המאה העשרים.

מאוד מומלץ לכם לקרוא מעט על דמותו באינטרנט או לצפות באחד מהסרטונים הבאים:

https://www.youtube.com/watch?v=Qry0yUoCvAU

https://www.youtube.com/watch?v=okOIjbAw_H4

https://www.youtube.com/watch?v=7W0_1yU5SPs

בתחנה זו פגשנו שני אנשים שאמונתם התערערה עמוקות כתוצאה מהחוויה הקיומית שלהם.

עצמו,שהואבעודלחטוא,ומוסיפיםמשגשגיםהרשעיםשמסביבומעידהמשורראסףכיצדראינו
המקפיד לשמור על נקיון כפיים, סובל מצרות רבות וייסורים.

בשואההאיומותמחוויותיוכתוצאהמתערערתויזלאלישלאמונתוגםכיצדראינולאסף,בדומה
ומהמראות הנוראיים שהוא ראה שם.

העולםעלמשפיעזהמפגשלו".וטוברשעלו,ורע"צדיקשלהכאובהבמציאותפגשואלואנשיםשני
האמוני ותובע בירור עמוק – כיצד נוכל ליישב מציאות זו עם אמונתנו?

שאלה זו תמשיך להעסיק אותנו בלימוד היחידה כולה – יחידת הגמול.

לחקור: תורת הגמול בתורה

https://www.youtube.com/watch?v=Qry0yUoCvAU
https://www.youtube.com/watch?v=okOIjbAw_H4
https://www.youtube.com/watch?v=7W0_1yU5SPs


הרשעיםפעםלאבעולם.התבוננותמתוךלעלותשעלולותהקשותבשאלותעסקנוהקודמתבתחנה
דיןכאןעושהלאאלוהיםמדועהשאלהאתהמעלהדברסובלים,הצדיקיםהאנשיםודווקאמצליחים

וצדק.

בתורה עצמה נוכל למצוא מספר תשובות אפשריות לקשיים מעין אלו.

בתחנה זו נלמד שתי תשובות מעין אלו.

אלוהים מנהיג את העולם במידות הרחמים.1

לאחר חטא העגל ושבירת הלוחות פונה משה אל ה' ומבקש ממנו להבין באיזו דרך מנהיג ה' את עולמו:
"ִאם נָא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעינֶי�,

הֹוִדֵענִי נָא ֶאת ְּדָרֶכ�"

כןעושהשמשהולאחרסיני.להרשובולעלותשנייםלוחותלפסולאותומצווהה'זו,לבקשהכתשובה
מתגלה אליו ה' בענן ומודיע לו כיצד הוא מנהיג את עולמו:

וַּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה:

ְּפָסל ְל� ְׁשנֵי ֻלחֹת ֲאָבנִים ָּכִראׁשֹנִים

וְָכַתְבִּתי ַעל ַהֻּלחֹת ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל ַהֻּלחֹת ָהִראׁשֹנִים ֲאֶׁשר ִׁשַּבְרָּת.

וְֶהיֵה נָכֹון ַלּבֶֹקר, וְָעִליָת ַבּבֶֹקר ֶאל ַהר ִסינַי וְנִַּצְבָּת ִלי ָׁשם ַעל רֹאׁש ָהָהר.

וְִאיׁש �א יֲַעֶלה ִעָּמ� וְַגם ִאיׁש ַאל יֵָרא ְּבָכל ָהָהר ַּגם ַהּצֹאן וְַהָּבָקר ַאל יְִרעּו ֶאל מּול ָהָהר ַההּוא.

וַּיְִפסֹל ְׁשנֵי ֻלחֹת ֲאָבנִים ָּכִראׁשֹנִים וַּיְַׁשֵּכם מֶֹׁשה ַבּבֶֹקר וַּיַַעל ֶאל ַהר ִסינַי ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' אֹתֹו

וַּיִַּקח ְּביָדֹו ְׁשנֵי ֻלחֹת ֲאָבנִים.

וַּיֵֶרד ה' ֶּבָענָן וַּיְִתיֵַּצב ִעּמֹו ָׁשם וַּיְִקָרא ְבֵׁשם ה'.

וַּיֲַעבֹר ה' ַעל ָּפנָיו וַּיְִקָרא:

ה' ה', ֵאל ַרחּום וְַחּנּון,

ֶאֶר� ַאַּפיִם, וְַרב ֶחֶסד וֱֶאֶמת.

נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים,

נֵֹׂשא ָעֹון וֶָפַׁשע וְַחָּטָאה.

וְַנֵּקה �א יְַנֶּקה.

ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָּבִנים וְַעל ְּבֵני ָבִנים ַעל ִׁשֵּלִׁשים וְַעל ִרֵּבִעים.



רובנו מכירים את רשימת מידות הרחמים של ה' מהסליחות ומהסידור.
כעת ננסה לעיין בהן מעט.

אתה'מנהיגאופניםבאילו–מביניםשאתםוממהשלכםבמיליםאלומידותלהסבירנסו●
העולם?

וֱֶאֶמת.ֶחֶסדוְַרבַאַּפיִם,ֶאֶר�וְַחּנּון,(ַרחּוםהרשימהבתחילתהמופיעוהמידותביןההבדלמה●
יְנֶַּקה.�א(נֵַּקהאותההחותמותהמידותשתילביןוְַחָּטָאה)וֶָפַׁשעָעֹוןנֵֹׂשאָלֲאָלִפים,ֶחֶסדנֵֹצר

ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָּבנִים וְַעל ְּבנֵי ָבנִים ַעל ִׁשֵּלִׁשים וְַעל ִרֵּבִעים)?

הפשעים.אתמנקהשה'–האחרונההמידהשלשמהאת"וְנֵַּקה"במילהשרואיםמפרשיםיש●
מה דעתכם על פירוש זה? האם הוא הולם את פשט הכתוב?

המשמעותומהבפסוקים,הנאמרמתוךשונותמידותי"גלמנותכיצדבפרשניםשונותשיטותישנן
העיקריותמהשיטותאחתאתיפהבצורהשמסבירהבאבסרטוןצפוומידה.מידהכלשלהמדויקת

לחלוקת י"ג המידות ואף מסביר מה מייחד כל אחת מהן:

https://www.youtube.com/watch?v=XSWWd7FxEWY

להרחבה אתם מוזמנים לקרוא גם את הסבריו של רש"י למידות הרחמים:

ה' ה' - היא מידת הרחמים. אחת קודם שיחטא ואף היא לאחר שיחטא וישוב.
אל - אף זו מידת רחמים...

ארך אפים - מאריך אפו ואינו ממהר ליפרע, שמא יעשה תשובה.
ורב חסד - לצריכי חסד, שאין להם זכויות כל כך.

ואמת - לשלם שכר טוב לעושי רצונו.
נוצר חסד - שאדם עושה לפניו. לאלפים – לשני אלפים דורות.

ועון ופשע - עוונות אלו הזדונות, פשעים אלו הְמָרִדים שאדם עושה להכעיס.
מעט.מעטנפרעאלאלגמרי,העווןעלמוותרשאינומשמע,פשוטולפי–ינקהלאונקה

ורבותינו דרשו: 'מנקה הוא לשבים, ואינו מנקה לשאינם שבים'.
אחרבמקוםפירששכברבידיהם.אבותיהםמעשהכשאוחזים-בניםעלאבותעוןפוקד

"לשנאי".

https://www.youtube.com/watch?v=XSWWd7FxEWY


מאות,לחמשאחתפורענותממידתמרובהטובהמידהנמצאתרביעי;דור-רבעיםעל
שבמידה טובה הוא אומר: נוצר חסד לאלפים.

על שיטות חלוקה נוספות תוכלו לקרוא בערך "י"ג מידות" שבויקיפדיה:

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%22%D7%92_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7

%AA

וגדולותרבותה'שלוהחסדהרחמיםמידותברורה:תמונהעולהמשהלפניה'שמציגההנהגהממידות
לעין ערוך על מידות הדין והענישה שלו.

חישבו: האם הדברים מזכירים לכם את ספר יונה שלמדתם בשנה שעברה? מדוע?●

עונהלחוטאים,מוחלהואכךומשוםבחסדעולמואתמנהיגה'ולפיוזה,עיקרוןלדעתכםהאם●
על הקושי שהעלה ירמיהו ששאל "ַמּדּוַע ֶּדֶר� ְרָׁשִעים ָצֵלָחה"?

האם מצד שני הוא מסביר מדוע צדיקים סובלים? פרטו.●

בעבורכם?חייםכדרךלאמץשתסרבומהן?הסתייגותלכםשישמידותאומידהישהאם●
מדוע?

האם אתם מכירים דוגמאות מהחיים שיכולות להמחיש מידות אלו?●

הגמול הלאומי.2

מכיריםשכולנובפסוקיםי"א),(פרקדבריםבחומשמופיעעולמואתה'מנהיגשבולאופןנוסףהסבר
היטב.

הבא ונקרא אותם תוך שימת לב לאופן ההנהגה המתואר בהם:
וְָהיָה ִאם ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱא�ֵהיֶכם ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל נְַפְׁשֶכם -

וְנַָתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש, וְָאַסְפָּת ְדָגנֶ� וְִתירְׁש� וְיְִצָהֶר�.

וְנַָתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְד� ִלְבֶהְמֶּת�, וְָאַכְלָּת וְָׂשָבְעָּת.

ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן יְִפֶּתה ְלַבְבֶכם וְַסְרֶּתם וֲַעַבְדֶּתם ֱא�ִהים ֲאֵחִרים וְִהְׁשַּתֲחוִיֶתם ָלֶהם -

וְָחָרה ַאף ה' ָּבֶכם וְָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמיִם וְ�א יְִהיֶה ָמָטר וְָהֲאָדָמה �א ִתֵּתן ֶאת יְבּוָלּה

וֲַאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר ה' נֵֹתן ָלֶכם.

מה השכר המובטח בפסוקים אלו בעבור שמירת המצוות? (סמנו אותו בכחול)●

מה העונשים הצפויים על נטישת ה' ומצוותיו? (סמנו אותם באדום)●

חשבו: האם השכר והעונש מתייחסים לאדם הפרטי או לעם כולו? הוכיחו זאת.●

עונהפרטית),מהנהגה(להבדיללאומיתבהנהגהישראלאתמנהיגה'ולפיוזה,עיקרוןהאם●
על הקושי שהעלה ירמיהו ששאל "ַמּדּוַע ֶּדֶר� ְרָׁשִעים ָצֵלָחה"?

האם תוכלו להצביע על סיטואציה "לא מוסרית" שעלולה להיווצר כתוצאה משיטת הנהגה זו?●

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%22%D7%92_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%22%D7%92_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA


האם בכל זאת, תוכלו להצדיק את שיטת ההנהגה המתוארת כאן?●

קראו את דברי רמב"ן:

בדגןולהוסיףומלקוש,יורהעתבכלהארץמטרלתת[...]יעשהלאהשםכיהענין,ביאור
אלא[=עלרק–וייבשושמיםשיעצוראולבהמה,בשדההעשבגםולהרבותוביצהרובתירוש

.רוב העםלפי] מעשה
.אבל היחיד - הוא בזכותו יחיה והוא בעוונו ימות

לפי דברים אלו, מה יקבע האם תהיה שנה ברוכה עם גשם וביבול או שנת בצורת ורעב?●

לעומת זאת, מה יקבע ביחס לכל אדם ואדם האם הוא יחיה או ימות?●

האם לדעתכם יכולה להיות התנגשות בין שני המישורים הללו?●

לסיכום:

עד כה שמענו על שתי צורות שבהן מנהיג ה' את העולם.

רשעיםרואיםאנואםגםכךומשוםבחסד,עימוונוהגהעולםעלמרחםה'כילמדנושמותבחומש
וחוטאים שטוב להם, עלינו להניח שה' מרחם וחומל עליהם.

אזילחטא,נוטההעםכאשרהעם".רוב"מעשהלפיישראלאתמנהיגשה'למדנודבריםבחומש
שלאדםעולהזוהנהגהמאופןושפע.לטובזוכההואלצדקנוטההואכאשרואילוצרות,אותופוקדות

צדיק יכולים לקרות דברים רעים, מכיוון שרוב העם חוטא, ולהיפך.

כעת נעבור לשמוע סיפור על אדם אחד – איוב, ודרכו ללמוד עוד על אופני הנהגת ה' את העולם.



לחקור: סיפורו של איוב

כעת נקרא את סיפורו של איוב.

המלוותהשאלותעללעצמכםלענותונסופתוח,ובראשלבבתשומתלאט,הבאים,הפסוקיםאתקראו
אותם:

(א) ִאיׁש ָהיָה ְבֶאֶרץ עּוץ ִאּיֹוב ְׁשמֹו וְָהיָה ָהִאיׁש ַההּוא ָּתם וְיָָׁשר וִיֵרא ֱא�ִהים וְָסר ֵמָרע.

(ב) וַּיִָּוְלדּו לֹו ִׁשְבָעה ָבנִים וְָׁשלֹוׁש ָּבנֹות.

ַההּואָהִאיׁשוַיְִהיְמאֹדַרָּבהוֲַעֻבָּדהֲאתֹונֹותֵמאֹותוֲַחֵמׁשָּבָקרֶצֶמדֵמאֹותוֲַחֵמׁשְגַמִּליםַאְלֵפיּוְׁשלֶׁשתצֹאןַאְלֵפיִׁשְבַעתִמְקנֵהּווַיְִהי(ג)
ָּגדֹול ִמָּכל ְּבנֵי ֶקֶדם.

(ד) וְָהְלכּו ָבנָיו וְָעׂשּו ִמְׁשֶּתה ֵּבית ִאיׁש יֹומֹו וְָׁשְלחּו וְָקְראּו ִלְׁשלֶׁשת ַאְחיֵֹתיֶהם ֶלֱאכֹל וְִלְׁשּתֹות ִעָּמֶהם.

ֱא�ִהיםּוֵבְרכּוָבנַיָחְטאּואּוַליִאּיֹובָאַמרִּכיֻּכָּלםִמְסַּפרעֹלֹותוְֶהֱעָלהַּבּבֶֹקרוְִהְׁשִּכיםוַיְַקְּדֵׁשםִאּיֹובוַּיְִׁשַלחַהִּמְׁשֶּתהיְֵמיִהִּקיפּוִּכיוַיְִהי(ה)
ִּבְלָבָבם ָּכָכה יֲַעֶׂשה ִאּיֹוב ָּכל ַהּיִָמים.

כיצד מציג הכתוב את דמותו של איוב?●

האם תוכלו למצוא משהו מעניין במספרים השונים המופיעים כאן? מהו?●

ממה איוב חושש? מה נוכל ללמוד על דמותו מתוך חשש זה?●

(ו) וַיְִהי ַהּיֹום וַּיָבֹאּו ְּבנֵי ָהֱא�ִהים ְלִהְתיֵַּצב ַעל ה' וַּיָבֹוא ַגם ַהָּׂשָטן ְּבתֹוָכם.

(ז) וַּיֹאֶמר ה' ֶאל ַהָּׂשָטן ֵמַאיִן ָּתבֹא וַּיַַען ַהָּׂשָטן ֶאת ה' וַּיֹאַמר ִמּׁשּוט ָּבָאֶרץ ּוֵמִהְתַהֵּל� ָּבּה.

(ח) וַּיֹאֶמר ה' ֶאל ַהָּׂשָטן ֲהַׂשְמָּת ִלְּב� ַעל ַעְבִּדי ִאּיֹוב ִּכי ֵאין ָּכמֹהּו ָּבָאֶרץ ִאיׁש ָּתם וְיָָׁשר יְֵרא ֱא�ִהים וְָסר ֵמָרע.

(ט) וַּיַַען ַהָּׂשָטן ֶאת ה' וַּיֹאַמר ַהִחּנָם יֵָרא ִאּיֹוב ֱא�ִהים.



(י) ֲה�א ַאָּתה ַׂשְכָּת ַבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו ּוְבַעד ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ִמָּסִביב ַמֲעֵׂשה יָָדיו ֵּבַרְכָּת ּוִמְקנֵהּו ָּפַרץ ָּבָאֶרץ.

(יא) וְאּוָלם ְׁשַלח נָא יְָד� וְַגע ְּבָכל ֲאֶׁשר לֹו ִאם �א ַעל ָּפנֶי� יְָבְרֶכָּך.

(יב) וַּיֹאֶמר ה' ֶאל ַהָּׂשָטן ִהּנֵה ָכל ֲאֶׁשר לֹו ְּביֶָד� ַרק ֵאָליו ַאל ִּתְׁשַלח יֶָד� וַּיֵֵצא ַהָּׂשָטן ֵמִעם ְּפנֵי ה'.

האם דמותו של השטן המתוארת כאן תואמת את דמותו, כפי שהכרתם אותה עד היום?●

כיצד אתם מבינים את טענתו של השטן ביחס לאיוב? אתם מסכימים איתה?●

מה ה"התערבות" שה' והשטן עורכים בסופו של דבר?●

האם יש בפסוקים אלו משהו שמפתיע אתכם? גורם לכם אי נוחות? מוזר בעיניכם? פרטו.●

(יג) וַיְִהי ַהּיֹום ּוָבנָיו ּוְבנָֹתיו אְֹכִלים וְׁשִֹתים יַיִן ְּבֵבית ֲאִחיֶהם ַהְּבכֹור.

(יד) ּוַמְלָא� ָּבא ֶאל ִאּיֹוב וַּיֹאַמר ַהָּבָקר ָהיּו חְֹרׁשֹות וְָהֲאתֹנֹות רֹעֹות ַעל יְֵדיֶהם.

(טו) וִַּתּפֹל ְׁשָבא וִַּתָּקֵחם וְֶאת ַהּנְָעִרים ִהּכּו ְלִפי ָחֶרב וִָאָּמְלָטה ַרק ֲאנִי ְלַבִּדי ְלַהִּגיד ָל�.

(טז) עֹוד ֶזה ְמַדֵּבר וְֶזה ָּבא וַּיֹאַמר ֵאׁש ֱא�ִהים נְָפָלה ִמן ַהָּׁשַמיִם וִַּתְבַער ַּבּצֹאן ּוַבּנְָעִרים וַּתֹאְכֵלם וִָאָּמְלָטה ַרק ֲאנִי ְלַבִּדי ְלַהִּגיד ָל�.

ֲאנִיַרקוִָאָּמְלָטהָחֶרבְלִפיִהּכּוַהּנְָעִריםוְֶאתוַּיִָּקחּוםַהְּגַמִּליםַעלוַּיְִפְׁשטּוָראִׁשיםְׁשלָׁשהָׂשמּוַּכְׂשִּדיםוַּיֹאַמרָּבאוְֶזהְמַדֵּברֶזהעֹוד(יז)
ְלַבִּדי ְלַהִּגיד ָל�.

(יח) ַעד ֶזה ְמַדֵּבר וְֶזה ָּבא וַּיֹאַמר ָּבנֶי� ּוְבנֹוֶתי� אְֹכִלים וְׁשִֹתים יַיִן ְּבֵבית ֲאִחיֶהם ַהְּבכֹור.

(יט) וְִהּנֵה רּוַח ְּגדֹוָלה ָּבָאה ֵמֵעֶבר ַהִּמְדָּבר וַּיִַּגע ְּבַאְרַּבע ִּפּנֹות ַהַּביִת וַּיִּפֹל ַעל ַהּנְָעִרים וַּיָמּותּו וִָאָּמְלָטה ַרק ֲאנִי ְלַבִּדי ְלַהִּגיד ָל�.

(כ) וַּיָָקם ִאּיֹוב וַּיְִקַרע ֶאת ְמִעלֹו וַּיָָגז ֶאת רֹאׁשֹו וַּיִּפֹל ַאְרָצה וַּיְִׁשָּתחּו.

(כא) וַּיֹאֶמר ָערֹם יָָצאִתי ִמֶּבֶטן ִאִּמי וְָערֹם ָאׁשּוב ָׁשָּמה ה' נַָתן וַה' ָלָקח יְִהי ֵׁשם ה' ְמבָֹר�.

(כב) ְּבָכל זֹאת �א ָחָטא ִאּיֹוב וְ�א נַָתן ִּתְפָלה ֵלא�ִהים.

איזו בשורה נושא כל אחד מהמלאכים (שליחים)?●

כיצד לדעתכם מרגיש איוב כאשר מגיעים השליחים בזה אחר זה?●

לאור האמור, מה פשר הביטוי "בשורת איוב"? האם יצא לכם לשמוע אותו?●

מדוע לדעתכם השטן דאג לכך שכל הצרות תגענה לאיוב באותו הרגע?●

כיצד אתם מבינים את דברי איוב בפסוק כא?●

מי לדעתכם ניצח בהתערבות, השטן או ה'? הוכיחו זאת?●

כאן, בסיומו של פרק א', נעשה אתנחתא מוזיקלית קצרה.

"בריתהואהשירשםהמילים.אתוקראובוהמושמעלשירהיטבהאזינוהבא,בסרטוןצפו

דמים" והוא נכתב על ידי עמנואל צבר.

https://www.youtube.com/watch?v=TGMY6a_JzCQ

איזו שורה בשיר (החוזרת פעמים רבות) לקוחה מהסיפור שלנו על איוב?

על מה לדעתכם מדבר השיר?

אושלהן,המקוריתהמשמעותאתמשמראיובמספרהלקוחותבמיליםהחוזרהשימושהאם
שהוא מהפך אותה?

כעת קראו את המקור הבא.

https://www.youtube.com/watch?v=TGMY6a_JzCQ


אתם מוזמנים לקרוא את כולו (למרות שהוא מעט ארוך), או לקרוא רק את ראשיתו:

https://www.israelhayom.co.il/article/178689

שלוולשימושלשירביחסמקודםששאלנוהשאלותעללהשיבתוכלועתההאם●
במילים הלקוחות מספר איוב?

ונעבור לפרק ב' שם הסיפור ממשיך.

(א) וַיְִהי ַהּיֹום וַּיָבֹאּו ְּבנֵי ָהֱא�ִהים ְלִהְתיֵַּצב ַעל ה' וַּיָבֹוא ַגם ַהָּׂשָטן ְּבתָֹכם ְלִהְתיֵַּצב ַעל ה'.

(ב) וַּיֹאֶמר ה' ֶאל ַהָּׂשָטן ֵאי ִמֶּזה ָּתבֹא וַּיַַען ַהָּׂשָטן ֶאת ה' וַּיֹאַמר ִמֻּׁשט ָּבָאֶרץ ּוֵמִהְתַהֵּל� ָּבּה.

ְּבֻתָּמתֹוַמֲחִזיקוְעֶֹדּנּוֵמָרעוְָסרֱא�ִהיםיְֵראוְיָָׁשרָּתםִאיׁשָּבָאֶרץָּכמֹהּוֵאיןִּכיִאּיֹובַעְבִּדיֶאלִלְּב�ֲהַׂשְמָּתַהָּׂשָטןֶאלה'וַּיֹאֶמר(ג)
וְַּתִסיֵתנִי בֹו ְלַבְּלעֹו ִחּנָם.

(ד) וַּיַַען ַהָּׂשָטן ֶאת ה' וַּיֹאַמר עֹור ְּבַעד עֹור וְכֹל ֲאֶׁשר ָלִאיׁש יִֵּתן ְּבַעד נְַפׁשֹו.

(ה) אּוָלם ְׁשַלח נָא יְָד� וְַגע ֶאל ַעְצמֹו וְֶאל ְּבָׂשרֹו ִאם �א ֶאל ָּפנֶי� יְָבְרֶכָּך.

(ו) וַּיֹאֶמר ה' ֶאל ַהָּׂשָטן ִהּנֹו ְביֶָד� ַא� ֶאת נְַפׁשֹו ְׁשמֹר.

איזו טענה מעלה ה' כנגד השטן?●

כיצד אתם מבינים את תשובת השטן?●

מהו השלב השני ב"התערבות"?●

כיצד אתם חשים ביחס לכך?●

(ז) וַּיֵֵצא ַהָּׂשָטן ֵמֵאת ְּפנֵי ה' וַּיַ� ֶאת ִאּיֹוב ִּבְׁשִחין ָרע ִמַּכף ַרְגלֹו וְַעד ָקְדֳקדֹו.

(ח) וַּיִַּקח לֹו ֶחֶרׂש ְלִהְתָּגֵרד ּבֹו וְהּוא יֵׁשב ְּבתֹו� ָהֵאֶפר.

(ט) וַּתֹאֶמר לֹו ִאְׁשּתֹו עְֹד� ַמֲחִזיק ְּבֻתָּמֶת� ָּבֵר� ֱא�ִהים וָֻמת.

(י) וַּיֹאֶמר ֵאֶליָה ְּכַדֵּבר ַאַחת ַהּנְָבלֹות ְּתַדֵּבִרי ַּגם ֶאת ַהּטֹוב נְַקֵּבל ֵמֵאת ָהֱא�ִהים וְֶאת ָהָרע �א נְַקֵּבל ְּבָכל זֹאת �א ָחָטא ִאּיֹוב ִּבְׂשָפָתיו.

כיצד אתם מבינים את דברי אשת איוב?●

האם אתם מסכימים איתה?●

מה לדעתכם הביא אותה לומר זאת?●

ִּתְפָלהנַָתןוְ�אִאּיֹובָחָטא�אזֹאת"ְּבָכלנאמרשםא'פרקסוףביןהבדלישלדעתכםהאם●
ֵלא�ִהים" לבין הנאמר כאן בסוף פסוק י?

https://www.israelhayom.co.il/article/178689


וַּיִָּוֲעדּוַהּנֲַעָמִתיוְצֹוַפרַהּׁשּוִחיּוִבְלַּדדַהֵּתיָמנִיֱאִליַפזִמְּמקֹמֹוִאיׁשוַּיָבֹאּוָעָליוַהָּבָאהַהּזֹאתָהָרָעהָּכלֵאתִאּיֹובֵרֵעיְׁשלֶׁשתוַּיְִׁשְמעּו(יא)
יְַחָּדו ָלבֹוא ָלנּוד לֹו ּוְלנֲַחמֹו.

(יב) וַּיְִׂשאּו ֶאת ֵעינֵיֶהם ֵמָרחֹוק וְ�א ִהִּכיֻרהּו וַּיְִׂשאּו קֹוָלם וַּיְִבּכּו וַּיְִקְרעּו ִאיׁש ְמִעלֹו וַּיְִזְרקּו ָעָפר ַעל ָראֵׁשיֶהם ַהָּׁשָמיְָמה.

(יג) וַּיְֵׁשבּו ִאּתֹו ָלָאֶרץ ִׁשְבַעת יִָמים וְִׁשְבַעת ֵלילֹות וְֵאין ּדֵֹבר ֵאָליו ָּדָבר ִּכי ָראּו ִּכי ָגַדל ַהְּכֵאב ְמאֹד.

(א) ַאֲחֵרי ֵכן ָּפַתח ִאּיֹוב ֶאת ִּפיהּו וַיְַקֵּלל ֶאת יֹומֹו.

מדוע רעי איוב מגיעים?●

אילו פעולות הם עושים?●

מדוע לדעתכם הם שותקים במשך שבוע שלם?●

האם גם אתם הייתם נוהגים כך? האם יצא לכם להיות בסיטואציה דומה?●

לשמוע: שיעור קצר על סיפורו של איוב
כעת נשמע שיעור לא ארוך על סיפור זה:

https://youtu.be/Hazk29fzPqA

האםלבחוריכולמורהכלהנ"ל.בסרטוןלצפותהתלמידיםאתלשלוחחובהאין–למורה[הערה
לעשות בו שימוש או ללמד את הפרקים באופן עצמאי בכיתה]

ליישם: הנוכל לענות לאיוב? [מטלת סיכום]

העולם:אתה'מנהיגשבהןאפשריותהנהגהדרכישתישלתיאורפגשנובמסענוהקודמותבתחנות
הנהגת החסד והרחמים וההנהגה הלאומית. בנוסף פגשנו את איוב שעולמו חרב עליו.

לשטן)ה'שביןה"התערבות"עליודעיםשאיננו(ובהנחהאיובשלגורלוביןליישבנוכללדעתכםהאם
לבין צורות הנהגת ה' המתוארות בתורה?

https://youtu.be/Hazk29fzPqA


מיומנות: כתיבה אישית.

כעת הגענו לשלב שבו אתם מפשילים שרוולים וכותבים.

ביטוילידיתביאושבוקצרקטעלכתובתדרשומהןאחתכשבכלקצרות,משימותשלושלפניכם
את הרעיונות שלמדנו במסע עד כה.

זוועכשיואותה,לתרגלשכדאימיומנותהוארעיונותלהביעבכדיאישיבסגנוןבכתיבההשימוש
הזדמנות מצוינת לכך.

אז שיהיה לנו מסע כתיבה מוצלח!

:1משימה

כמו שלושת הרעים, גם אתם חברים של איוב.

אבל לא הצלחתם להגיע אליו (בכל זאת, ארץ עוץ...).

אך למרות זאת אתם כותבים לו מכתב (למזלכם גם בארץ עוץ יש אינטרנט ודוא"ל).

פסקאות).4–3של(באורךלאיובניחומיםמכתבכעתכתבו

במכתבכם התייחסו לדברים הבאים:

למשבריםמודעיםשאתםלולהראות(עליכםלושאירעווהצרותשלוהאובדןאיוב,שלמצבו.1
שפקדו אותו ושאכפתם לכם ממנו)

(פרשתדבריםחומששלי"אבפרקשלמדנומהלאוראותו,שפקדולצרותפשרלנתינתניסיון.2

"והיה אם שמוע").

:2משימה

אתם איוב.

מכתבעכשיוכותביםאתםלכןלהגיב.מעונייניםואתםבדוא"לשקיבלתםהניחומיםמכתבאתקראתם
תשובה (באורך דומה).

במכתבתם געו בדברים הבאים:



התמודדות עם ניסיון נתינת הפשר לצרות לאור הנאמר בדברים י"א..1

להשתמשביכולתכםהרחמים).מידות(י"גל"דבשמותהאמורלאורנוקבותשאלותשאילת.2
בסיפורים שהעלו אסף המשורר ואלי ויזל.

:3משימה

אתם אחד מבני האלוהים שהגיעו לכינוס בשמים וצפו ב"התערבות" שנערכה בין ה' לשטן.

אבל אתם לא יכולים לשתוק. אתם צריכים לעשות משהו.

בחרו באחת מהאופציות הבאות ועשו אותה בצורה משכנעת:

כתיבת מכתב מחאה חריף לה'..1

מכתב לעיתונות..2

מכתב לאיוב..3

סיכום
–בעולםהאדםבניאתהמלוותביותרוהקשותביותרהגדולותהשאלותאחתאתפגשנוזהבמסע

מדוע יש אנשים רעים שטוב להם ויש צדיקים שרע להם.

י"גפרשת–בעולםהשמיימיתההגנהלאופניהמתייחסיםבתורהמקורותשנידרךעברנותחילה
המידות שבחומש שמות ופרשת "והיה אם שמוע" שבחומש דברים.

לאחר מכן עסקנו בסיפור של איוב.

כיצדלמדנוואףהמוקלט)(בשיעורשלוהספרותיהעיצובאתראינושלו,הסיפוראתלמדנותחילה
שאירעונוראהאיומהסיטואציהלתארכדיבא"וזהמדברזה"עודבמשפטשימושעשהמודרנימשורר

במהלך מלחמת שלום הגליל.

לבסוף ניסינו לגעת בשאלות העולות מסיפורו של איוב באמצעות משימות כתיבה.

אידיליתעולםתמונתהוצגהזהבשיראחים"."ארבעהשמרנעמישלהשיראתשמענומסענובתחילת
שבה כל אדם מקבל כגמולו:

פגש חכם בחכמה
אהב התם את התמימה

והרשע בתור אישה תפס מרשעת איומה

לעין,נראהבצדקהעולםאתמנהלה'כיצדלראותמאמיןכלשלהנפשמשאתאתמשקפתזותמונה
עת הצדיקים מקבלים את שכרם ואילו הרשעים נענשים.

כך.מתנהלאינושהעולםכךעלמתלונןתהילים,משורריאחדאסף,כיצדראינוזולתמונהבניגודאך
איוב,כיצדראינוכןהאמונה.לנטישתאותווהביאהכמעטשסביבוהרשעיםהצלחתכיצדממנושמענו
שלו,מעשיומצדהצדקהכלבלאאדיריםייסוריםסובלמרע,וסרחטאיראתמים,גדול,כצדיקשתואר

וגם דבר זה ערער את האמונה כי העולם אכן מתנהל במתן גמול לכל אדם כפי מעשיו.

האם לגיטימי להקשות על ה' ולשאול על אופן השגחתו על העולם?

האם מותר לנו לעמוד ולשאול למה צדיקים סובלים? למה רשעים פורחים כמו עשב בכל מקום?



בשיר של נעמי שמר, דווקא האח שלא ידע לשאול את השאלות הללו זכה לכאורה ב"פרס הנחשק":

וזה שלא ידע לשאול
לקח את היפה מכל
שילב ידו בתוך ידה
וחזר איתה להגדה

להתעוררכדישאלות,לשאולהואעניינוושכלבקושיותשמלאהסדרלילעםכמובןמתכתבזהשיר
לנושאסורבאמירהמסתייםעצמוהשיראךלמצרים.לבסוףשניתןהעונשועלמצריםיציאתעלוללמוד

לשאול יותר מדי קושיות:

לאן הובילו הדרכים?
היכן ארבעת האחים?

בשיר שלנו ידידי
אסור לשאול יותר מדי

האם זוהי דרך חיים? האם כך אומנם ראוי לחיות? בלא לשאול שאלות?

הנביאיםגדוליכיצדבתנ"ךרואיםשנימצדאבללהם.מתאימהזושדרךאנשיםשישספקאין
אתושואליםה'מולאלעומדיםואחריםירמיהואסף,חבקוק,שלמהדוד,משה,אברהם,כמווהחכמים,

אותן השאלת שאנו שאלנו במסע זה.

וגםה'אתיותרטובלהכיראותנומביאהשהיאכיווןעדיפה,גםאלאלגיטימית,דרךשזורקשלאומכאן
שאירה(כמוקשיםבזמניםאמונתנואתלערערשעלוליםולבטיםקושיותעםלהתמודדלנומאפשרת

לאסף).

כעת מסענו מסתיים בשאלה שעדיין לא ניתנה עליה תשובה.

רקושלאמאוד,ואמיתיתחשובהלגיטימית,היאהזושהשאלההידיעהעםממנולצאתעלינואך
אותנולהכריח–כולואיובספרנכתבכךולשםאותה.לשאולשחובהאלאאותה,לשאולשמותר

להתמודד עימה.

התבוננות לאחור
מהםושלדמנומשמעותייםשהיוהדבריםאתלעצמנוסכםוננסהלאחורנביטהמסע,בתוםכעת,

משהו.

האם המסע הדליק בי שאלות שלא בערו עד עתה?•

האם השאלות שהמסע עוסק בהן אכן מטרידות אותי? מדוע?•

מה חשתי כאשר קראתי את דבריהם של אסף המשורר ושל אלי ויזל?•

מתיישבותלאומית)הנהגהברחמים,(הנהגהבתורהשמתוארותה'הנהגתדרכיהאם•
עם העולם, כפי שאני רואה אותו סביבי?

מה הרגשתי בזמן שלמדתי את סיפורו של איוב?•

האם כתיבת המכתבים עזרה לי להבין טוב יותר את הסיפור ואת דרכי ההנהגה?•




